
Rakkaat ystävät

En valitettavasti voi olla siellä teidän kanssanne, mutta halusin lähettää pienen terveisen. Järjestöllä on 
edessään uusi tulevaisuus ja niin minullakin. Elin sitä rakasta järjestöelämää pitkän aikaa ja nyt olen to-
della toisissa tehtävissä. Pienet saavat mummelilta aina sen hoidon ja huolenpidon, kun he sitä tarvitsevat. 
Herra Tiitiäinen on varsinainen sydäntenmurskaaja ruskeine silmineen ja samaten  Penni, jonka lautasen 
kokoisia sinisilmiä ihmiset pysähtyvät kadulla katselemaan. Ja tietenkin Minni, meidän yhteinen harrastus 
on piiloutua tyynyjen sekaan suureen sänkyyn höpsöttelemään. Eikä tietenkään  voi unohtaa isoja poikia, 
joiden  lukiotaival alkoi syksyllä. 

Asiat voisivat olla toisinkin. 

Olisinhan voinut syntyä toiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisarvoni olisi olematon. Pitäisi oppia pelkäämään 
ja toisaalta uskaltaa olla rohkea. Uskotko johonkin vai etkö usko? Kenen puoleen kumarrat? Uskominen on 
tärkeä  asia ja varmasti antanut ihmiskunnalle paljon rakennuspuita, mutta ei uskomisen täydy tarkoittaa 
vihaa. Taivas ja maa, tuli ja vesi, ne ovat samat meille kaikille. Kuka tai mikä on alkuluoja, sillä ei pitäisi 
olla merkitystä vaan sillä, että me ihmiset olemme yhtä. Kun pääsin järjestöön töihin, ymmärsin aika pian, 
että tässä aukeaa yhdelle ihmiselle maailman rakennuspaikka. Laulaminen ja runoileminen oli tärkeää, 
mutta ihmisten sydänten koskettaminen; tuntea lapsi ja perhe itsessäsi se oli kaikista tärkeintä. Turvapaik-
kaa hakevat tarvitsevat meitä.



LAULU LINNUSTA, 
JOKA SAAPUI KAUKAA JA LENTÄÄ KAUAS

Väsynyttä lintua sylissäni kannan,
pesätöntä orpoa vaalin vaan,

vahvoiksi hoitelen ystävän siivet
ettei se uupuisi matkallaan.

Kaukaa se saapui ja kauas se lentää,
tuntematon minun lintuni tie,

lennä jo, ystävä, kaukaiseen aamuun
ja auringon kansoille terveiset vie.

Lintuni lentävä, vuorille kiitävä
huomisen huutoa kaiuttaa,

kansani äänellä lintuni laulaa,
se aamusta laulaa ja toivostaan.

Lintuni ääni on vapauden ääni,
kyllä minun kansani kuulee sen,

se vuorilla pauhaa ja rannoilla raikuu
ja kaivoskuiluissa helkähtelee.

Tuuli vei taivaalle veljien tuhkan
ja peitteli aavikon hautausmaat,

virroissa paisuvat runnellut ruumiit,
suurilla aavoilla purjehtivat.

Tuuli vie tuhkan ja tuuli vie tuskan 
eikä se menneitä takaisin tuo;

kaiu siis kirkkaana, lintuni laulu,
ja murheeni taistelun voimaksi luo.

Lintuni, lintuni, yö yhä viipyy
ja murhaajat kulkevat valloillaan,

mustana lankeaa hakaristivarjo
ylitse pitkän ja kapean maan.

Kaukaa saavuit ja kauaksi lennät,
tuttu ja selkeä lintuni tie;

lennä jo, ystävä, kaukaiseen aamuun
ja auringon kansoille terveiset vie.
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Rakkaita terveisiä  70 -vuotiaalle  järjestölle, 
jolle ovat tärkeitä lapset kautta maailman.
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